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Iman Pambagyo
Direktur Jenderal

engacu pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang mewajibkan setiap instansi pemerintah
menyusun laporan kinerja dan laporan
keuangan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya. Kemudian mengacu pada
Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor
794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Kementerian Perdagangan,
maka Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional (Ditjen PPI)
menyusun Laporan Kinerja pada Triwulan I
Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada
Perjanjian Kinerja (Perkin) yang mengacu
pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PPI
Tahun 2020-2025.
Laporan Triwulan I Tahun 2020 Ditjen PPI
disusun untuk melaporkan hasil pemantauan
kinerja Ditjen PPI secara periodik. Diharapkan
tercapai keselarasan antara pelaksanaan
program dan pencapaian target dengan
Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana
Kerja 2020 Ditjen PPI. Namun, mengingat
pembahasan Renstra Kemendag dan Renstra
Ditjen PPI Tahun 2020-2024 masih belum

selesai sampai laporan ini dibuat, maka Laptri
I ini masih mengacu pada indikator kinerja
yang terdapat pada Perkin tahun sebelumnya
yaitu Perkin tahun 2019.
Laporan Triwulan I Tahun 2020 Ditjen PPI
berisi analisis perbandingan antara target
dengan realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Strategis Ditjen PPI. Penyusunan laporan
kinerja ini menampilkan proses perencanaan
kinerja, penganggaran kinerja, keselarasan
indikator kinerja program dengan indikator
kinierja kegiatan dalam pencapaian target
kinerja.
Semoga Laporan Triwulan I ini dapat menjadi
salah satu bentuk pertanggungjawaban
pencapaian kinerja Ditjen PPI pada periode
Januari-Maret tahun 2020, dan mendorong
peningkatan kinerja bagi seluruh unit di
lingkungan Ditjen PPI di triwulan berikutnya.

Jakarta, Mei 2020
DIREKTUR JENDERAL PPI
Iman Pambagyo
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RINGKASAN
EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan daya saing
dan akses pasar barang maupun jasa,
Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum
perundingan perdagangan internasional baik
dalam kerangka bilateral, regional, maupun
multilateral. Terkait dengan hal tersebut,
maka Direktorat Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional (Ditjen PPI)
sebagai salah satu unit Eselon I di bawah
Kementerian Perdagangan memiliki tanggung
jawab untuk melakukan perundingan
perdagangan di berbagai forum internasional.
Laporan Triwulan I Ditjen PPI ini disusun untuk
melaporkan hasil pemantauan kinerja secara
periodik, sehingga tercapai keselarasan
antara pelaksanaan program dan pencapaian
target dengan Perjanjian Kinerja (Perkin)
Ditjen PPI Tahun 2020 dan RPJMN 20202024. Dokumen Perkin Tahun 2020 untuk
sementara masih menggunakan indikator

kinerja yang terdapat pada Perkin Tahun
2019, hal ini mengingat belum disahkannya
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Perdagangan dan Renstra Ditjen PPI Periode
2020–2024 yang menjadi pedoman dalam
pembuatan Perkin tahun 2020.
Pada tahun 2020, Ditjen PPI dalam Perjanjian
Kinerja (Lampiran 1) telah menetapkan 4
(empat) sasaran dan 6 (enam) indikator
kinerja yang merupakan tolak ukur
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
organisasi. Tabel 1 menyajikan realisasi dan
capaian dari masing-masing indikator yang
telah ditetapkan Ditjen PPI pada triwulan I
tahun 2020.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen PPI Triwulan I 2020
No
1

Sasaran Strategis

Target

Target

Tahun
2020

Triwulan I
2020

Realisasi

Capaian

67%

0

100%

149%

90%

33%

100%

111%

10%

0

0

0

Nilai: 6,78

0

0

0

(5) Index Non - Tariff Measures
yang dianggap Indonesia
sebagai barriers di 5 negara
tujuan ekspor (berdasarkan
data WTO)

Index: 20

0

0

0

(6) Persentase Proses Ratifikasi
dalam rangka implementasi
hasil perundingan perdagangan internasional

90%

14%

80%

88%

Indikator Kinerja

Terwujudnya pengembangan (1) Persentase proposal Indotata aturan eksternal yang
nesia yang diterima menjadi
kondusif bagi lalu lintas perdbagian kesepakatan atau
agangan RI
deklarasi
(2) Persentase pengamanan
kebijakan nasional di fora
internasional

2

3

4

iv

Tersedianya dukungan dalam
rangka meningkatkan peran
ekspor jasa terhadap perekonomian nasional

(3) Pertumbuhan ekspor jasa

Meningkatnya akses pasar
barang olahan Indonesia di
pasar internasional

(4) Rata-rata tarif terbobot di
negara mitra FTA (6 negara)

Meningkatnya implementasi
hasil perundingan

Realisasi Kinerja
Triwulan I 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang
Peran Ditjen PPI dalam melakukan
diplomasi/ perundingan perdagangan
baik melalui forum multilteral, regional
dan bilateral

Kementerian
Perdagangan
perlu
meningkatkan perannya dalam diplomasi
dan negosiasi guna meningkatkan daya
saing produk ekspor non-migas dan jasa
melalui peningkatkan nilai tambah yang
lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar
lebih kompetitif di pasar internasional,
serta optimalisasi upaya pengamanan
perdagangan
guna
mendukung
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan.

Periode tahun 2020-2024, Ditjen PPI
senantiasa memperkuat perundingan di fora
internasional melalui:

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

. Peningkatan peran dan pemanfaatan hasil
perundingan perdagangan internasional
yang akan menitikberatkan pada peran
sentral dan kepemimpinan Indonesia pada
perundingan perdagangan internasional dan
peningkatan pemanfaatan hasil perundingan.

2

. Penguatan perundingan perdagangan
multilateral
yang
memperjuangkan
keseimbangan kepentingan dan mengatur
kebijakan internasional yang berpihak
kepada negara berkembang di forum World
Trade Organization (WTO) serta senantiasa
menurunkan hambatan tarif dan non tarif
yang fokus pada tindak lanjut paket Bali
dan paket Nairobi; menangani sengketa
yang bersifat offensive dan defensive;
perundingan Doha Development Agenda
(DDA); perundingan Non-DDA; implementasi
perjanjian WTO, penanganan klarifikasi yang
bersifat offensive dan defensive, transparansi
dan Trade Policy Review Mechanism (TPRM).

3

. Penguatan perundingan Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) dan
mitra ASEAN yang fokusnya antara lain pada
implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA); AEC (Asean Economic Community)
beyond 2025; Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP); ASEAN +1
Free Trade Agreement (FTA); The Brunei
Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines

2

3

East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan
The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle (IMT-GT) guna meningkatkan akses
pasar dan meningkatkan kontribusi Indonesia
dalam global value chain (GVC).

4

. Penguatan perundingan di forum
Asia-Pacific
Economic
Cooperation
(APEC)
dan
organisasi
internasional
yang akan fokus pada forum APEC yang
menitikberatkan perluasan dan pengamanan
akses pasar; fasilitasi perdagangan; dan
development, dan berperan aktif pada
organisasi internasional seperti Organisasi
Konferensi Islam (OKI), Developing-8 (D-8),
the Indian Ocean Rim Association (IORA),
guna meningkatkan dialog perdagangan
dengan sesama negara berkembang dan
menghasilkan solusi atau kesepakatan terkait
isu-isu strategis perdagangan di lingkungan
negara berkembang dan di dunia; dan
memperkenalkan potensi ekonomi Indonesia
dalam berbagai forum seperti World
Economic Forum (WEF) Davos dan WEF East
Asia.

5

. Penguatan perundingan di forum
bilateral dengan pendekatan kerja sama
yang berorientasi pada pengembangan
Comprehensive
Economic
Partnership
Agreement (CEPA), Preferential Trade
Agreement (PTA), Joint Study towards the
feasibility of free trade agreements, Joint
Committee, bilateral consultations dan
forum pertemuan bilateral reguler lainnya.
Indonesia akan fokus dan memprioritaskan
perundingan bilateral dengan Uni Eropa, Iran
dan Turki, serta melanjutkan perundingan
dengan Jepang.

6

. Penguatan perundingan perdagangan
jasa di berbagai fora internasional dengan
berpartispasi dalam sidang perdagangan
jasa, menyusun roadmap sektor jasa yang
diharapkan akan mengembangkan jasa
prioritas yang berorientasi ekspor dan
sekaligus pembuatan statistik jasa yang
memasukan moda 4 kedalam basis data
ekspor jasa.
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B. Maksud dan Tujuan
Pemantauan merupakan keserasian
pelaksanaan program/kegiatan dengan
perencanaan
Proses pemantauan merupakan
kegiatan pengumpulan data dan
pengukuran kemajuan atau progress
atas program dan kegiatan. Proses
pemantauan pelaksanaan kinerja
Ditjen PPI bertujuan agar memastikan
dan mengendalikan keserasian
pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan perencanaan tujuan
dan sasaran yang tertuang dalam
Visi dan Misi yang telah ditetapkan
sebelumnya. Pemantauan atas
kinerja dan program dilaksanakan
secara berkelanjutan dan secara
berkala, misalnya per triwulan.
Dengan
demikian,
proses
pelaksanaan program dan kegiatan
tetap dapat berjalan baik sesuai
rencana ataupun dapat diambil suatu
tindakan perbaikan untuk mengatasi
adanya penyimpangan yang terjadi
terhadap capaian kinerja. Kegiatan
pemantauan kinerja Ditjen PPI
adalah dengan menyampaikan
Laporan Triwulanan (Laptri) dan
melampirkan formulir pengukuran
kinerja yang terdiri dari Perjanjian
Kinerja, dan Formulir Pengukuran
Pencapaian Kinerja.

5

Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB II
AKUNTABILITAS
KINERJA

7

A. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian masing-masing indikator
kinerja Ditjen PPI pada triwulan I tahun 2020,
dilakukan dengan membandingkan antara target
tahunan dengan realisasi pada periode JanuariMaret 2020. Hasil ini untuk melihat sejauh mana
capaian yang telah dicapai oleh Ditjen PPI hingga
bulan Maret 2020.

1. Terwujudnya pengembangan tata aturan eksternal yang kondusif bagi lalu lintas perdagangan RI
Tahun 2020
No

Halaman ini sengaja dikosongkan
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Indikator Kinerja

Target
Tahunan

Target Triwulan I

1.

Persentase proposal
Indonesia yang diterima
menjadi bagian kesepakatan atau deklarasi

67%

0%

100%

149%

2.

Persentase pengamanan
kebijakan nasional di fora
internasional

90%

33%

100%

111%

1.1 Persentase proposal Indonesia yang
diterima menjadi bagian kesepakatan atau
deklarasi
Indikator
Kinerja
pertama
(IK-1)
merupakan indikator yang disusun untuk
menggambarkan keberhasilan Ditjen PPI
dalam memperjuangkan proposal Indonesia
hingga menjadi bagian dalam sebuah
kesepakatan atau deklarasi dibeberapa
forum internasional. IK-1 diukur dengan
menghitung besaran persentase proposal
Indonesia yang diterima dan menjadi bagian
dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam
hal ini kesepakatan atau deklarasi yang
menjadi perjanjian kinerja Ditjen PPI adalah
kesepakatan atau deklarasi yang diajukan
terutama oleh Direktorat Perundingan APEC,
Multilateral, dan Perdagangan Jasa.
Adapun sumber data yang digunakan dalam
perhitungan indikator ini adalah dokumen
deklarasi dan dokumen kesepakatan
perundingan.
Selanjutnya
dilakukan
perbandingan antara proposal Indonesia
yang telah diterima dengan proposal yang

Realisasi

Capaian (%) s.d. Tw I

Keterangan

Tw I

diajukan oleh Indonesia pada tahun 2020.
Selama
triwulan
pertama,
terdapat
penyelenggaraan sidang internasional di
forum APEC yaitu First Committee on Trade
and Investment Meeting (CTI1) dan First
Senior Official Meeting (SOM1). Rangkaian
pertemuan berlangsung di Putrajaya,
Malaysia tanggal 3-22 Februari 2020.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian
Perdagangan c.q. Direktorat Perundingan
APEC dan Organisasi Internasional (DPAOI)
bekerjasama dengan Amerika Serikat dan
Republik Rakyat Tiongkok mengajukan
program kerja pemanfaatan Trade in Value
Added (TiVA) Database sebagai implementasi
APEC Strategic Blueprint for Promoting Global
Value Chain (Blueprint GVC 2.0) periode
2020-2025.
Program kerja bertujuan meningkatkan
kemampuan Ekonomi dalam memanfaatkan
dan mengembangkan data statistik bernilai

9

tambah (TiVA database) guna meningkatkan
akurasi formulasi kebijakan. Tahapan yang
akan dilakukan dalam implementasi lima
tahun ke depan adalah: (1) pelaksanaan survei
untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman
dan kebutuhan Ekonomi terhadap TiVA
Database; (2) berdasarkan hasil survei,
akan diselenggarakan program peningkatan
kapasitas
mengenai
pemanfaatan
TiVA Database bagi seluruh pemangku
kepentingan baik sektor pemerintah, swasta
maupun kalangan akademisi; dan (3) program
peningkatan kapasitas terkait pengembangan
data statistik TiVA Database. Program kerja
telah disepakati oleh seluruh Ekonomi APEC
pada tanggal 9 Maret 2020.
Press Release Pertemuan CTI1 2020 dapat
diakses melalui: https://www.kemendag.
go.id/id/pers/indonesia-dukung-inisiasimalaysia-prioritaskan-kesejahteraanbersama-untuk-pertemuan-apec-2020-1
Selama triwulan pertama ini Indonesia telah
menyampaikan proposal sebanyak 3 (tiga)
dan semua berhasil diterima dan menjadi
bagian dari kesepakatan atau deklarasi.
Adapun proposal Indonesia yang diterima
dan menjadi bagian dari kesepakatan atau
deklarasi adalah:
1. G20 Trade and Investment Ministerial
Statement.
Yang disepakati pada Extraordinary
G20 Trade Ministers Virtual Meeting on
COVID-19 tanggal 30 Maret 2020. Indonesia
dalam hal ini berhasil memasukkan
penekanan kepentingan nasional agar G20
mendukung: ketersediaan (availability),
akses yang mudah (accessibility), dan
harga terjangkau (affordability) kepada
obat-obatan dan peralatan esensial.
Dokumen kesepakatan atau deklarasi
dapat ditelusuri melalui tautan https://
g20.org/en/media/Documents/G20_
Trade%20&%20Investment_Ministerial_
Statement_EN.pdf.
2. “The Future of Women at Work:
Empowering women’s role in the
transition era of automation”
Proposal mendapatkan co-sponsorship
dari Chile, jepang, Kanada, Malaysia,
Peru, Selandia Baru, dan Singapura pada
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bulan Februari 2020 di forum Asia Pacific
Economic Cooperation Policy Partnership
on Women on the Economy (APEC PPWE).
Adapun tujuan proposal adalah untuk
berbagi pengalaman dan pengetahuan
terkait pemberdayaan perempuan dan
kepemimpinan dalam era ekonomi
digital, mendiskusikan rekomendasi
terkait peran dan kontribusi perempuan
di era ekonomi digital yang dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
dan
meningkatkan
pemberdayaan
dan kepemimpinan perempuan di era
ekonomi digital antar anggota ekonomi
APEC.
3. “Workshop for Policy Makers in APEC:
Strengthening Women’s Empowerment
and Leadership Through Digital Economy
in Boosting Economic Growth”
Proposal mendapatkan co-sponsorship
dari Chile, Jepang, Kanada, Selandia
Baru, Singapura, dan Taiwan juga pada
bulan Februari 2020 di forum Asia Pacific
Economic Cooperation Policy Partnership
on Women on the Economy (APEC PPWE).
Adapun tujuan proposal adalah untuk
mendiskusikan rekomendasi kebijakan
terkait peran perempuan di era automasi
dan mendorong partisipasi perempuan
pada era “future of work”.
Proposal pada poin 2 dan 3 merupakan hasil
kolaborasi lintas forum antara APEC CTI dan
APEC PPWE dan telah mendapat persetujuan
dari seluruh 21 ekonomi anggota APEC untuk
kemudian diimplementasikan lebih lanjut
dengan pendanaan dari APEC.
1.2 Persentase pengamanan kebijakan
nasional di fora internasional
Indikator kinerja kedua (IK-2) dari Ditjen
PPI mengukur persentase pertanyaan/
tanggapan terkait kebijakan Pemerintah
Indonesia di luar negeri yang dapat
diklarifikasi oleh Ditjen PPI. Indikator
ini menggambarkan kinerja diplomasi
Ditjen PPI yang dapat mengamankan
kepentingan nasional di fora internasional.
Selama keberatan yang dimaksud tidak
masuk ke Panel Dispute Settlement Body
(DSB) WTO, maka dianggap keberatan dari
negara lain tersebut telah diklarifikasi.

Pengamanan kebijakan perdagangan
melalui klarifikasi atas pertanyaan/
tanggapan terkait kebijakan perdagangan
RI di luar negeri merupakan langkah
Ditjen PPI sebagai perwakilan Indonesia
agar dapat terhindar dari proses sengketa
perdagangan yang mungkin diajukan oleh
negara mitra dagang.
Sebagai leading agent di bidang
perundingan perdagangan internasional,
Ditjen
PPI
melakukan
koordinasi
penyusunan posisi runding nasional
atas berbagai kebijakan nasional yang
dipermasalahkan oleh negara mitra
dagang sebagai specific trade concern atas
dugaan pelanggaran WTO. Tujuan utama
Pengamanan Kebijakan Perdagangan RI
adalah agar kebijakan tersebut dapat
mencapai tujuannya.
Pada triwulan pertama, Proses klarifikasi
yang telah dilakukan oleh Direktorat
Perundingan
Multilateral
terhadap
negara yang mempertanyakan kebijakan
Indonesia melalui surat maupun
penjelasan langsung dalam sidang
Internasional forum WTO pada tahun
2020 sebagai berikut :
(1) UU No.33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal
Isu ini kembali mengangkat kebijakan
Indonesia mengenai Implementasi UU
No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan
Produk Halal (STC 31) dalam Sidang
Reguler Komite TBT pada tanggal
25-27 Februari 2020 oleh Amerika
Serikat, UE, Kanada, Brasil, Selandia
Baru, Rusia, Australia dan China Taipe.
Indonesia telah melakukan notifikasi
terhadap draft Rancangan Peraturan
Menteri Agama mengenai Jaminan
Produk Halal melalui notifikasi G/
TBT/N/IDN/123 tanggal 14 Oktober
2019. Selama 60 hari masa komentar,
Indonesia telah menerima komentar,
tanggapan maupun pertanyaan atas
notifikasi tersebut yang dikirimkan
melalui Enquiry Point. Seluruh
pertanyaan tersebut telah ditanggapi
secara resmi dan dikirimkan melalui
Enquiry Point anggota WTO yang
terkait. Delegasi Uni Eropa meminta
Indonesia untuk melakukan notifikasi

terhadap
Peraturan
Pemerintah
No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksana UU No. 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal ke
Komite TBT WTO mengingat regulasi
tersebut merupakan turunan dari
UU Jaminan Produk Halal yang sudah
disahkan sejak Mei 2019. Selain itu, Uni
Eropa meminta agar pemberlakuan
kewajiban halal bersifat sukarela
(voluntary) sesuai dengan Codex CAC/
GL 24-1997 General Guidelines For Use
of The Term “Halal”. Dalam standar
tersebut pada dasarnya manufaktur
diperbolehkan untuk memproduksi
produk halal dan non halal setelah
dilakukan pembersihan sesuai dengan
persyaratan. Selain itu transparansi
mengenai biaya sertifikasi produk
serta jenis produk yang wajib sertifikasi
halal menjadi hal yang diprioritaskan
mengingat industri membutuhkan
waktu penyesuaian yang cukup untuk
memenuhi sertifikasi halal. Dalam
standar tersebut pada dasarnya
manufaktur diperbolehkan untuk
memproduksi produk halal dan non
halal setelah dilakukan pembersihan
sesuai dengan persyaratan. Selain
itu transparansi mengenai biaya
sertifikasi produk serta jenis produk
yang wajib sertifikasi halal menjadi hal
yang diprioritaskan mengingat industri
membutuhkan waktu penyesuaian
yang cukup untuk memenuhi sertifikasi
halal. Uni Eropa mengharapkan agar
Indonesia dapat mempertimbangkan
mekanisme MRA dalam kerangka
ILAC dalam hal pengujian halal serta
penggunaan standar internasional
sebagai standar halal. Perkembangan
mengenai finalisasi SNI halal dan
informasi regulasi lainnya menjadi
perhatian dari Uni Eropa dan Uni
Eropa menghimbau agar Indonesia
dapat menotifikasi ke Komite TBT.
Amerika Serikat mempertanyakan
mengapa Indonesia tidak menotifikasi
Peraturan Pemerintah No.31 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksana
UU No. 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal ke Komite TBT
WTO padahal peraturan tersebut
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juga mengatur mengenai kewajiban
sertifikasi halal serta pelabelan.
Amerika Serikat ingin mengkonfirmasi
mengenai time frame pelaksaan
kewajiban sertifikasi halal untuk
beberapa produk yaitu Oktober
2024 untuk makanan dan minuman,
Oktober 2026 untuk obat tradisional,
suplemen, kosmetik dll serta alat medis
kelas resiko A, Oktober 2029 untuk
obat dan alat medis kelas resiko B serta
Oktober 2034 untuk obat resep diluar
psikotropika dan alat medis resiko
kelas C. Amerika Serikat meminta
Indonesia untuk mempertiimbangkan
input yang sudah disampaikan
sebelumnya serta kategori produk
yang dasarnya halal termasuk daftar
produk yang dikecualikan dari
kewajiban sertifikasi halal. Selain itu,
Amerika Serikat meminta klarifikasi
tentang diperbolehkannya produk
non halal untuk tetap dapat dijual di
Indonesia setelah diberlakukannya
aturan ini. Pelabelan halal dan non
halal juga masih menjadi pertanyaan
dan membutuhkan klarifikasi yang
jelas serta mekanisme perpanjangan
akreditasi Lembaga halal luar negeri
yang sudah bekerjasama sebelumnya
dengan MUI. Mekanime registrasi dan
pencantuman nomor registrasi halal
pada produk dianggap sebagai hal
yang sangat memberatkan, duplikatif
serta menghambat perdagangan.
Peralatan medis yang tidak kontak
dengan manusia (In Vitro Diagnostic)
serta tidak terbuat dari hewan,
diharapkan untuk dapat dikecualikan
dari kewajiban sertifikasi halal.
Amerika Serikat meminta Indonesia
untuk dapat menotifikasi regulasi lain
terkait jaminan produk halal ke komite
TBT WTO.
Brazil juga mempertanyakan mengapa
Indonesia tidak melakukan notifikasi
terhadap
terdapat
Peraturan
Pemerintah No.31 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksana UU
No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal ke Komite TBT WTO serta
belum mengatur atau mengeluarkan
daftar organisasi halal luar negeri
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yang telah bekerjasama dengan
Indonesia.
Informasi
mengenai
daftar produk wajib sertifikasi halal
akan sangat membantu Brazil dalam
mempersiapkan
industri
dalam
memenuhi
kewajiban
sertifikasi
halal. Indonesia diharapkan dapat
memperjelas mengenai pelabelan
halal dan non halal pada seluruh
produk yang diatur. Brazil meminta
Indonesia untuk dapat menotifikasi
regulasi lain terkait jaminan produk
halal ke komite TBT WTO. Delegasi
Chinese Taipei menekankan kepada
Indonesia
untuk
memperjelas
mekanisme
mutual
recognition
agreement serta petunjuk teknis
pelaksanaan kerjasama tersebut.
Chinese Taipei berharap Indonesia
mengutamakan transparansi dengan
menotifikasi seluruh regulasi terkait
dan menyediakan waktu yang cukup
bagi anggota WTO untuk memberikan
masukan dan komentar.
Australia menyampaikan apresiasi
mengenai ketentuan auditor halal
yang tidak harus berkewarganegaraan
Indonesia. Klarifikasi dan penjelasan
mengenai mekanisme pelabelan
informasi non halal pada pasal
148 menjadi hal yang sangat
dinantikan oleh Australia mengingat
banyaknya cakupan produk yang
diekspor dari Australia ke Indonesia.
Australia meminta Indonesia untuk
menyediakan regulasi yang mengatur
ketentuan
proses
perpanjangan
akreditasi yang dilakukan oleh BPJPH
dengan lembaga halal Australia yang
sebelumnya sudah diakui oleh MUI.
Implementasi ketentuan mengenai
pemisahaan antara produk halal dan
non halal di sepanjang rantai produksi
menjadi pertanyaan bagi Australia.
Australia meminta Indonesia untuk
melakukan notifikasi terhadap regulasi
yang terkait kewajiban halal ke Komite
TBT WTO.
Kanada meminta kejelasan mengenai
kategori
produk
yang
wajib
sertifikasi halal dan klarifikasi apakah
produk segar seperti udang dalam
keadaan beku (single ingredients)

membutuhkan
sertifikasi
halal
mengingat
proses
pembekuan
diperlukan
untuk
perlindungan
keamanan pangan. Selain itu Kanada
meminta informasi yang jelas
mengenai mekanisme perpanjangan
akreditasi Lembaga halal luar negeri
yang telah bekerjasama dengan MUI
secara transparan. Kanada meminta
Indonesia untuk menotifikasi seluruh
regulasi terkait jaminan produk halal
ke Komite TBT dan menyediakan
waktu yang cukup bagi anggota untuk
memberikan masukan.
Selandia Baru meminta klarifikasi
terhadap pasal 29 draft Rancangan
Peraturan Menteri Agama mengenai
jenis produk yang wajib sertifikasi
halal akan diatur dalam Keputusan
Menteri. Apakah keputusan Menteri
yang dimaksud telah selesai dan
dinotifikasi ke Komite TBT. Selandia
Baru
mempertanyakan
tentang
transparansi
biaya
sertifikasi,
akreditasi dan audit halal yang harus
dipenuhi oleh anggota WTO. Selain
itu Selandia Baru meminta klarifikasi
mengenai isu Omnibus Law yang
sudah dibicarakan serta dampaknya
terhadap regulasi halal di Indonesia.
Selandia Baru meminta Indonesia
untuk menotifikasi seluruh regulasi
terkait jaminan produk halal ke
Komite TBT dan menyediakan waktu
yang cukup bagi anggota untuk
memberikan masukan dan komentar.
TINDAK LANJUT : Petunjuk teknis
dari peraturan ini masih dalam
proses
pembahasan
dan/atau
finalisasi. Petunjuk teknis tersebut
akan mengatur ruang lingkup produk
wajib halal, proses transisi, labelisasi
halal, dan MRA bagi skema sertifikasi
produk halal. Indonesia perlu
menyiapkan posisi khususnya terkait
dengan perkembangan implementasi
UU Jaminan Produk Halal serta
terkait concern Indonesia terhadap
kebijakan Rusia Mandatory Labelling
Requirement on Footwear yang
diangkat dalam STCs. Indonesia juga
perlu mengkaji lebih lanjut negaranegara yang menjadi best practice

dalam mengimplementasikan GRP
dan CAP yang efektif. Pertemuan
Komite TBT selanjutnya akan kembali
diselenggarakan pada tanggal 13
– 15 Mei 2020 dengan didahului
pertemuan
informal
Thematic
Session mengenai isu transparansi.
Menanggapi concerns dari Delegasi
Uni Eropa, Amerika Serikat, Brazil,
Chinese Taipei, Australia, Kanada dan
Selandia Baru, Delri menyampaikan
bahwa sebagai wujud transparansi,
Indonesia telah menotifikasi RPMA
Jaminan Produk Halal ke Komite TBT
WTO melalui notifikasi No. G/TBT/N/
IDN/123 tanggal 14 Oktober 2019.
Indonesia mengapresiasi seluruh
pertanyaan dan masukan yang
telah diberikan oleh Anggota WTO
terhadap draft Rancangan Peraturan
Menteri Agama tersebut dan seluruh
pertanyaan yang disampaikan melalui
Enquiry Point Indonesia telah direspon
melalui Enquiry Point masingmasing Anggota WTO. Indonesia
mengkonfirmasi telah memberikan
waktu transisi yang cukup bagi seluruh
anggota WTO untuk menyesuaikan
dengan peraturan kewajiban halal
dan tidak membatasi penjualan
produk non halal. Indonesia juga
akan menerapkan mekanisme Mutual
Recognititon Arrangement terhadap
Lembaga halal Luar Negeri sesuai
dengan prosedur penilaian kesesuaian
yang berlaku di internasional.
Indonesia juga menekankan bahwa
pelabelan halal dan informasi non
halal tidak dimaksudkan untuk
menghambat perdagangan namun
untuk menyediakan informasi dan
perlindungan bagi masyarakat Muslim
di Indonesia.
(2) Klarifikasi atas Kebijakan Verifikasi
dan Penelusuran Teknis Impor (VPTI)
Indonesia;
Sejak tahun 2008, Amerika Serikat
(AS) telah menyampaikan pertanyaan
secara lisan maupun tertulis kepada
Pemerintah Indonesia mengenai
penerapan kebijakan Verifikasi dan
Penelusuran Teknis Impor (VPTI)
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pada forum Committee on Customs
Valuation – WTO melalui dokumen
resmi, yaitu G/VAL/W/167 tanggal
13 Mei 2008; G/VAL/W/180 tanggal
10 Juni 2009; G/VAL/W/237 tanggal
18 September 2013; G/VAL/W/278
tanggal 6 Oktober 2015; dan G/
VAL/W/314 tanggal 12 November
2018.
Regulasi yang menjadi acuan
awal dalam pertanyaan AS adalah
Permendag
56/2008
tentang
Ketentuan Impor Produk Tertentu,
dimana VPTI yang menjadi salah satu
persyaratan dalam melakukan impor
produk tertentu.
Saat ini Pemerintah Indonesia telah
melakukan finalisasi jawaban atas
pertanyaan AS dalam dokumen WTO
No. G/VAL/W/314 yang pada intinya
meminta:
a. Pemerintah Indonesia untuk
menotifikasikan
ketentuan
mengenai pelaksanaan VPTI dan
UU Kepabeanan (UU No.17/2006)
ke Committee on Customs
Valuation;
b. Penjelasan lebih lanjut mengenai
tujuan, proses, dan prosedur VPTI;
c. Klarifikasi beberapa hal dalam
jawaban tertulis yang telah
disampaikan
Pemerintah
Indonesia sebelumnya;
d. Klarifikasi
terkait
alasan
penggunaan prosedur verifikasi
teknis untuk mempercepat proses
importasi barang ke Indonesia.
TINDAK LANJUT:
Rapat finalisasi atas rumusan jawaban
mengenai VPTI telah dilaksanakan
dan disepakati oleh Kementerian/
Lembaga terkait. Pemerintah Indonesia
akan menyampaikan jawaban atas
pertanyaan Amerika Serikat dimaksud
mengikuti jadwal agenda sidang
Committee on Customs Valuation
selanjutnya.
(3) Ketentuan Non-Preferential Rules of
Origin di Indonesia
Terkait dengan Pengenaan Bea Masuk
Anti Dumping Terhadap Impor Hot
Rolled Coil Dari Kazakhstan;
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Pemerintah Kazakhstan menyampaikan permintaan klarifikasi dan
penjelasan atas kebijakan atau
regulasi yang dimiliki Indonesia dalam
menetapkan negara asal barang impor
yang berasal dari Negara yang tidak
memiliki perjanjian kerja sama dengan
Indonesia, sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1 Agreement on Rules of
Origin. Pertanyaan disampaikan secara
tertulis (G/RO/W/1818, tanggal 26
Oktober 2019) dan secara lisan pada
forum Committee on Rules of Origin
WTO. Pertanyaan perihal dimaksud
sebelumnya
juga
disampaikan
pada forum Committee on AntiDumping WTO. Pertanyaan tersebut
dilatarbelakangi oleh pengenaan
Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)
terhadap impor hot rolled coil (HRC)
dari Kazakhstan dan Belarus oleh
Pemerintah Indonesia.
Pengenaan tersebut merupakan hasil
dari sunset review atas pengenaan
BMAD terhadap impor HRC dari
China, India, Rusia, Chinese Taipei dan
Thailand sejak tahun 2008. Perluasan
dan
perpanjangan
pengenaan
BMAD tersebut terhadap produk
asal Kazakhstan merupakan salah
satu tindakan antisipasi Pemerintah
Indonesia untuk menghindari adanya
HRC dari Russia melalui Kazakhstan,
mengingat Rusia, Kazakshstan dan
Belarus merupakan satu kesatuan
ekonomi dalam customs union.
TINDAK LANJUT:
Direktorat
Perundingan
Multilateral
telah melakukan rapat pembahasan
dengan Kementerian/Lembaga dan telah
menyusun jawaban terkait pertanyaan
Kazakhstan mengenai ROO produk HRC
yang akan disampaikan di pertemuan
reguler Committee on ROO. Namun
demikian, tidak ada agenda sidang CRO
yang spesifik STC dimaksud. Selain itu,
delegasi dari Kazakhstan juga tidak hadir
pada kesempatan tersebut sehingga
sejauh ini klarifikasi dari Pemerintah
Indonesia belum disampaikan.

(4) Klarifikasi isu pengenaan tarif
bea masuk atas produk yang
dikomitmenkan dalam Information
Technology Agreement 1 (ITA-1);
Terkait dengan isu pengenaan
bea masuk untuk produk yang
dikomitmenkan dalam Information
Technology
Agreement
(ITA)-1,
dengan kode HS 8517.62, Pemerintah
Indonesia telah menyampaikan surat
kepada PTRI Jenewa Nomor 58/PPI.2/
SD/01/2020 tanggal 17 Januari 2020,
yang berisi permohonan klarifikasi
kepada Amerika Serikat, apabila
masih ada produk ITA-1 lainnya yang
dikenakan bea masuk, hal ini agar
proses revisi PMK dapat dilakukan
sekaligus.
(5) Klarifikasi
Isu
Implementasi
Penanganan
Kasus
DS477/
DS478: Indonesia – Importation of
Horticultural Products, Animal and
Animal Products;
Sejak disahkan pada 22 November
2017 hingga saat ini, Indonesia telah
melakukan penyesuaian peraturan
untuk
mengimplementasikan
putusan dan rekomendasi DSB
dengan menerbitkan Permentan No.
39/2019 tentang Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura; Permentan No.
42/2019 tentang Pemasukan Karkas,
Daging, Jeroan dan/atau Olahannya
untuk Pangan; Permendag No.
44/2019 tentang Ketentuan Impor
Produk Hortikultura; dan Permendag
No. 29/2019 sebagaimana diubah
Permendag No. 72/2019 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan
dan Produk Hewan. Selain itu,
Indonesia juga telah menyiapkan draft
perubahan 4 (empat) UU dan Naskah
Akademik terkait dengan kasus, yaitu:
UU No. 13/2010 tentang Hortikultura;
UU No. 18/2012 tentang Pangan; UU
No. 19/2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani; dan UU No.
18/2009 jo. UU No. 41/2014 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pada tahun 2020, Indonesia kembali
melakukan penyesuaian peraturan
dengan menerbitkan Permentan
No. 2/2020 tentang Perubahan

atas Permentan No. 39/2019
tentang Rekomendasi Impor Produk
Hortikultura dan Permendag No.
27/2020 tentang Perubahan atas
Permendag No. 44/2019 tentang
Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Sejak Januari 2019 hingga saat ini,
Indonesia secara rutin melaporkan
status perkembangan implementasi
(status report) pada Pertemuan
Reguler DSB setiap bulannya. Hal ini
dilakukan untuk menghindari langkah
hukum selanjutnya yang mungkin
akan diambil oleh Selandia Baru dan
Amerika Serikat.
h t t p s : / / w w w.w t o . o r g / e n g l i s h /
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds477_e.
htm
dan
https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds478_e.htm
(6) Klarifikasi Isu Penanganan Kasus
DS484: Indonesia – Measures
Concerning the Importation of
Chicken Meat and Chicken Products;
Indonesia
telah
melakukan
penyesuaian peraturannya untuk
mengimplementasikan
putusan
dan rekomendasi DSB dengan
menerbitkan Permentan No. 42/2019
tentang Pemasukan Karkas, Daging,
Jeroan dan/atau Olahannya untuk
Pangan dan Permendag No. 29/2019
sebagaimana diubah Permendag
No. 72/2019 tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor Hewan dan
Produk Hewan. Saat ini, kasus tengah
memasuki tahap panel kepatuhan
(compliance panel) untuk menguji
tingkat kepatuhan Indonesia terhadap
4 (empat) measures dalam kasus
DS484 yang diputuskan melanggar
Ketentuan WTO, yaitu: (1) persyaratan
daftar produk yang dapat diimpor
(positive list); (2) persyaratan larangan
perubahan data dan informasi (fixed
license terms); (3) persyaratan tujuan
penggunaan (intended use) dan (4)
penundaan penerbitan sertifikat
kesehatan (undue delay).
Pada tahun 2020, Indonesia telah
menghadiri persidangan (substantive
meeting) antara Panel dengan Para
Pihak (Brasil dan Indonesia) dan Pihak
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Ketiga pada tanggal 4-5 Februari
2020 di Kantor WTO, Jenewa, Swiss.
Setelah melalui beberapa tahapan
setelah substantive meeting, laporan
compliance panel diperkirakan akan
diterbitkan oleh Panel kepada Para
Pihak pada akhir tahun 2020.
h t t p s : / / w w w.w t o . o r g / e n g l i s h /
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.
htm
(7) Klarifikasi Isu Penanganan Kasus
DS592: Indonesia – Measures Relating
to Raw Materials;
Uni Eropa (UE) menggugat kebijakan
Indonesia terkait barang mentah di
sektor mineral dan batubara (minerba)
karena dianggap memberlakukan
larangan / tindakan restriktif terhadap
ekspor yang melanggar Ketentuan
WTO pada Pasal X:1 dan XI:1 GATT
1994 dan Pasal 3.1(b) SCM Agreement.
UE menuduh regulasi Indonesia, baik
dalam UU (UU No. 4/2009 tentang
Mineral dan Batubara) serta beberapa
Peraturan tingkat Menteri (Permendag
dan Permen ESDM) memberlakukan:
1) Kebijakan larangan dan pembatasan
ekspor (quantitative restriction);
2) Persyaratan
pengolahan
dan
pemurnian dalam negeri (domestic
processing requirements);
3) Kewajiban pemenuhan kebutuhan
dalam negeri (domestic marketing
obligation);
4) Persyaratan perizinan ekspor (export
licensing); dan
5) Skema pemberian subsidi yang
dilarang (prohibited subsidy scheme).
Indonesia berargumen bahwa kebijakan
di sektor minerba bertujuan untuk (i)
meningkatkan added value terhadap
produk minerba sebelum dilakukan
ekspor dengan persyaratan pengolahan
dan pemurnian dalam negeri; (ii)
menjamin ketersediaan dan pemenuhan
kebutuhan pokok produk minerba di
dalam negeri; (iii) menjaga ketersediaan
resources mengingat minerba merupakan
SDA yang terbatas; dan (iv) memudahkan
proses perizinan untuk investasi dengan
fasilitas pembebasan bea masuk.
Pada
tahun
2020,
berdasarkan
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bahan baku untuk re-ekspor. Hasil
konsultasi, termasuk concerns dan
argumen Chinese Taipei tersebut,
diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan Pemerintah
dalam mengambil keputusan untuk
pengenaan BMTP.
Capaian Indikator Kinerja kedua (IK-2)
Ditjen PPI selama triwulan I (JanuariMaret) tahun 2020 yaitu pengamanan
kebijakan nasional di fora internasional
telah melampaui target yang ditetapkan.
Hal ini menunjukkan Ditjen PPI mampu

kesepakatan Para Pihak (UE dan
Indonesia),
telah
diselenggarakan
konsultasi dalam kerangka penyelesaian
sengketa WTO pada tanggal 30-31 Januari
2020 di Jenewa, Swiss.
https://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/cases_e/ds592_e.htm
(8) Klarifikasi Isu Rencana Pengenaan
Bea Masuk Tindakan Pengamanan
(BMTP) untuk Impor Produk Fabrics
dengan Chinese Taipei;
KPPI
(Komite
Pengamanan
Perdagangan
Indonesia)
merekomendasikan
kepada
Pemerintah
untuk
pengenaan
BMTP terhadap impor Fabrics (Kain)
selama 3 (tiga) tahun. Pengenaan ini
melanjutkan pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan Sementara
(BMTPS) selama 200 (dua ratus) hari.
Pengenaan BMTP didasarkan fakta,
bahwa: (i) terjadi lonjakan impor baik
secara absolut dan relatif; (ii) pangsa
pasar Pemohon menurun, sedangkan
impor meningkat; (iii) tren penurunan
penjualan
domestik,
produksi,
kapasitas terpasang, tenaga kerja, dan
peningkatan kerugian dan inventori;
dan (iv) tidak ada faktor lain yang
menyebabkan kerugian.
Pada tahun 2020, atau tepatnya pada
tanggal 12 Maret 2020, Indonesia
telah melakukan konsultasi dengan
Chinese Taipei. Secara umum, Chinese
Taipei meminta agar Indonesia
tidak menerapkan BMTP tersebut.
Beberapa concerns spesifik Chinese
Taipei adalah: (i) pengenaan BMTP
akan merugikan industri hilir dan
konsumen Indonesia; (ii) pengecualian
produk yang tidak dapat diproduksi,
yaitu: recycle fabrics (HS Code: 5407);
(iii) evaluasi public interest; (iv)
kerugian yang dialami industri dalam
negeri Indonesia disebabkan oleh
impor asal RRT yang memiliki pangsa
pasar mayoritas sebesar 67.86%; (iv)
hak kompensasi sebesar US$ 250 juta
per tahun dan bila tidak diberikan
maka berhak retaliasi; dan (v) export
tax rebate system dan pengurangan/
pembebasan duty untuk impor

melakukan
pengamanan
kebijakan
perdagangan nasional melalui klarifikasi
atas 8 (delapan) pertanyaan/tanggapan
akan kebijakan perdagangan luar negeri.
Dengan demikian RI terhindar dari proses
sengketa perdagangan yang mungkin
diajukan oleh negara mitra dagang. Ditjen
PPI selalu melakukan respon atas setiap
pertanyaan/tanggapan negara mitra
akan kebijakan nasional Indonesia, atau
memiliki realisasi maksimum, yakni 100
persen dari target 33% untuk triwulan I
tahun 2020.

2. Tersedianya dukungan dalam rangka meningkatkan peran ekspor jasa terhadap perekonomian
nasional
Tahun 2020
No
1.

Indikator Kinerja
Pertumbuhan ekspor jasa

Target Tahunan

Target Triwulan I

Realisasi

10%

0%

0%

Tw I

Capaian (%)
s.d. Tw I

Keterangan

0

2.1 Pertumbuhan Ekspor Jasa
Di tengah belum membaiknya perekonomian
global dan tekanan terhadap neraca
perdagangan
Indonesia,
Pemerintah
Indonesia berupaya sekuat tenaga untuk
mendorong sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi baru. Salah satunya adalah dengan
mendorong ekspor jasa Indonesia. Melihat
potensi yang besar pada sektor jasa tersebut,
ekspor jasa dijadikan salah satu indikator
kinerja dalam RPJMN tahun 2015–2019, yang
kemudian dimunculkan juga dalam indikator
kinerja Kementerian Perdagangan.
Ditjen PPI telah melakukan berbagai upaya
untuk peningkatan market access sektor
jasa melalui perundingan-perundingan
yang dilakukan di berbagai fora. Pada
ruang lingkup ASEAN, Indonesia bersama
dengan negara ASEAN lainnya telah
merampungkan
dan
menandatangani
AFAS (ASEAN Framework Agreement on
Services) 10, ATISA (ASEAN Trade in Services
Agreement), dan ASEAN Agreement on MNP
(Movement of Natural Persons). Dengan
beberapa negara mitra ASEAN, Indonesia
juga telah berhasil memasukkan dan atau
meng-upgrade Bab Perdagangan Jasa,
seperti contohnya pada AJCEP (ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partnership),
AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand
Free Trade Agreement), dan RCEP (Regional
Comprehensive Economic Partnership). Hal
yang serupa juga telah mampu dilakukan

pada lingkup perjanjian bilateral, dimana
market access untuk sektor jasa Indonesia di
negara mitra FTA mengalami improvement,
seperti yang terlihat pada IK-CEPA (IndonesiaKorea Comprehensive Economic Partnership
Agreement), dimana Indonesia dapat
membuka usaha di Korea Selatan dengan FEP
(foreign equity participation) 100 persen pada
118 sektor profesional yang dikomitmenkan.
Strategi pembangunan sektor jasa untuk
mendorong pengembangan perdagangan
luar negeri adalah meningkatkan kuantitas
dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas
melalui upaya:
1. peningkatan koordinasi dengan instansi
terkait antara lain melalui pengembangan
dan implementasi roadmap sektor
jasa;
2. peningkatan pemanfaatan jasa prioritas
yang dihasilkan pelaku usaha domestik
sehingga mampu memberikan insentif
bagi perkembangan industri jasa nasional
dan mengurangi impor;
3. pemanfaatan jaringan produksi global
bidang jasa dalam meningkatkan daya
saing sektor jasa;
4. peningkatan
pemanfaatan
hasil
perundingan jasa;
5. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia terkait perdagangan jasa
sehingga memberikan nilai tambah bagi
ekspor jasa; serta
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6. peningkatan kualitas statistik perdagangan
jasa dalam menyediakan data dan
informasi yang akurat. Dalam hal ini sektor
jasa prioritas meliputi: (a) jasa pendorong
ekspor non migas, yaitu: jasa transportasi,
jasa pariwisata, dan jasa konstruksi;
serta (b) jasa yang mendukung fasilitasi
perdagangan dan produktivitas ekonomi,
yaitu: jasa logistik, jasa distribusi, dan
jasa keuangan. Rincian strategi sektor
jasa tersebut di atas akan dibahas lebih
lanjut pada sub bidang yang terkait sektor
masing-masing.
Beberapa Perundingan Perdagangan
Internasional Bidang Jasa yang bertujuan
untuk membuka akses pasar Indonesia dan
mengurangi/menghilangkan hambatan
perdagangan jasa telah dilaksanakan
selama periode Januari-Maret 2020.
Perundingan-perundingan tersebut antara
lain:

1. The 2nd Legal Scrubbing Meeting by the
RCEP Working Group on Legal Institutional
Issues (WGLII) tanggal 15-20 Januari 2020
di Tokyo, Jepang.
2. Pertemuan Joint Statement Initiative on
E-Commerce (JSI on E-Commerce 11-14
February 2020 di Jenewa.
3. Pertemuan Group on Services (GOS) 1
dan Committee on Trade and Investment
(CTI) 1, tanggal 14-18 Februari 2020 di
Putrajaya, Malaysia.
4. Sidang the 95th CCS and Related Meetings
di Ho Chi Minh, Vietnam tanggal 2-6 Maret
2020.
Perkembangan ekspor jasa selama ini
semakin menarik untuk diamati. Hal tersebut
tercermin dari dinamika pertumbuhan nilai
ekspor jasa pada periode 2015 hingga 2019
yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Pertumbuhan Nilai Ekspor Jasa Periode Tahun 2016-2019

Tahun
Ekspor Jasa

Growth

Nilai Ekspor Jasa (juta USD)
2015

2016

2017

2018

2019

22.221

23.324

25.328

31.207

31.603

2018-2019
%
1.3

Sumber : https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/eksternal/Contents/Default.aspxNeraca
Pembayaran, Transaksi Berjalan: Jasa-Jasa. Diakses tanggal 15 Mei 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa
pertumbuhan dan nilai ekspor jasa Indonesia
memiliki tren yang positif sepanjang kurun
waktu 2015-2019.
Pada tahun 2020 Kementerian Perdagangan
menetapkan target pertumbuhan ekspor
jasa sebesar 10%, dengan diukur melalui
pertumbuhan ekspor jasa Indonesia ke
negara mitra berdasarkan data statistik
neraca pembayaran Indonesia dari Bank
Indonesia yang dirilis setiap tiga bulanan/per
triwulan.
Mengingat data triwulan pertama tahun
2020 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
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sampai saat laporan ini dibuat belum dirilis,
maka realisasi triwulan pertama untuk
indikator Pertumbuhan Ekspor Jasa akan
disampaikan pada Laporan Triwulan Kedua
tahun 2020.

3. Meningkatnya akses pasar barang olahan Indonesia di pasar internasional

Tahun 2020
No

Indikator Kinerja

Target Tahunan

Target Triwulan I

Realisasi

Capaian (%) s.d. Tw I

Keterangan

Tw I

1.

Rata-rata tarif terbobot
di negara mitra FTA (6
negara)

Nilai: 6,78

0

0%

0

2.

Index Non - Tariff Measures yang dianggap Indonesia sebagai barriers di 5
negara tujuan ekspor

Index: 20

0

0%

0

3.1 Rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA
Dalam
upaya
meningkatkan
peran
perdagangan luar negeri bagi pertumbuhan
ekonomi nasional, pemerintah Indonesia
melakukan berbagai kerja sama perdagangan
internasional guna menurunkan tariff dan
NTMs yang diharapkan dapat meningkatkan
keunggulan komparatif produk nasional di
pasar negara mitra.
Pencapaian penurunan tarif sebagai hasil
kerja sama perdagangan internasional
dapat diukur dengan indikator rata-rata tarif
sederhana maupun rata-rata tarif terbobot.
Rata-rata tarif terbobot, memberikan bobot
yang kecil pada sektor yang memiliki ekspor
kecil dan memberikan bobot yang besar
pada sektor yang memiliki ekspor besar.
Dengan kata lain, penurunan tarif impor di
negara tujuan ekspor pada sektor yang nilai
ekspornya kecil tidak banyak berpengaruh
terhadap pencapaian target penurunan
tarif impor di negara mitra, demikian juga
sebaliknya.
Berdasarkan uraian di atas, indikator rata-rata
tarif terbobot lebih baik digunakan sebagai
indikator pencapaian penurunan tarif dalam
perundingan perdagangan internasional.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
konsentrasi permintaan penurunan tarif di
negara-negara dan di sektor-sektor yang
masih memiliki hambatan tarif yang tinggi.
Target tahunan penurunan rata-rata tarif

terbobot didasarkan pada perkiraan proyeksi
penyelesaian perundingan dengan negara
mitra, nilai ekspor ke negara tersebut dan
proyeksi penurunan tarif impor yang diperoleh
dari negara impor tersebut.
Rata-rata penurunan tarif terbobot di negara
mitra dihitung berdasarkan komitmen 6
(enam) negara yaitu Jepang, China, Korea,
India, Australia, dan New Zealand terhadap
Indonesia pada perundingan ASEAN dengan
Mitra Dialog. Adapun target indeks yang
ditetapkan Ditjen PPI pada tahun 2020 untuk
indikator penurunan rata-rata tarif terbobot
adalah sebesar 6,78.
Mengingat data pendukung utama yaitu data
modalitas tarif preferensial Indonesia di
negara mitra selama periode analisis yaitu
Januari-Maret 2020 yang bersumber dari
Annex perjanjian kerja sama perdagangan
yang telah disepakati dan kompilasi data
ekspor Indonesia ke 6 (enam) Negara Mitra
yang dipublikasikan oleh Pusat Data dan
Informasi Kementerian Perdagangan belum
tersedia, maka belum dapat dilakukan
analisa capaian atas indikator kinerja
ini.
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3.2 Index Non - Tariff Measures yang dianggap Indonesia sebagai barriers di 5 negara tujuan ekspor
Penetapan indikator penurunan hambatan
non-tarif di negara mitra, sebagai salah
satu indikator target Ditjen PPI berkaitan
dengan peningkatan hambatan non-tarif di
negara mitra dagang Indonesia yang marak
terjadi dewasa ini. Perihal pengukuran
indikator NTM, umumnya suatu negara akan
merujuk pada indikator yang digunakan oleh
organisasi perdagangan dunia atau World
Trade Organization (WTO).
Adapun dalam situs resmi WTO, terdapat
database khusus yang menghitung besaran
NTM di setiap negara anggota yang
dinamakan Integrated Trade Intelligence

Portal (I-TIP). Dalam statistik tersebut, dapat
terlihat perkembangan kebijakan NTM yang
dikenakan oleh suatu negara terhadap barang
yang diekspor oleh negara mitra dagang.
Adapun target indeks yang ditetapkan
Ditjen PPI pada tahun 2020 untuk indikator
penurunan rata-rata tarif terbobot adalah
sebesar 20.
Mengingat data pendukung utama yaitu data
besaran NTM di 5 (lima) negara tujuan ekspor
anggota WTO selama periode analisis yaitu
Januari-Maret 2020 belum tersedia, maka
belum dapat dilakukan analisa capaian atas
indikator kinerja ini.

4. Meningkatnya implementasi hasil perundingan
Tahun 2020
No

1.

Indikator Kinerja
Persentase Proses Ratifikasi dalam rangka implementasi hasil perundingan
perdagangan internasional

Target
Tahunan

Target Triwulan I

90%

14%

Realisasi

Capaian (%) s.d. Tw I

Keterangan

Tw I
80%

88

4.1 Persentase Proses Ratifikasi dalam rangka implementasi hasil perundingan perdagangan internasional
Indikator implementasi hasil perundingan
perdagangan internasional melalui proses
ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila
Kementerian Perdagangan dalam hal ini
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional telah menyampaikan atau
melimpahkan berkas atas perjanjian yang
akan diproses ratifikasi kepada pihak lain
40%

Naskah Penjelasan,
Konsep/draft R-Perpres,
Konsep/draft SK Panitia antar
K/L Pengesahan Persetujuan

60%

Penyampaian Izin Prakarsa
Ratifikasi dan dokumen hasil
pembahasan ratifikasi
Persetujuan di DPR.

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Secara operasional,
beberapa tahap yang ditempuh sebelum
pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram
alur yang disajikan pada Gambar berikut
ini.

90%

100%

Dokumen hasil pembahasan
ratifikasi Pengesahan
Persetujuan di DPR, dan
Penandatanganan SK Panitia
Antar K/L.

Penandatanganan Perpres
Pengesahan Persetujuan

Gambar Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi
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Target yang telah ditetapkan oleh Ditjen
Perundingan Perdagangan Internasional
terkait implementasi hasil perundingan
perdagangan internasional melalui proses
ratifikasi pada tahun 2020 adalah sebesar
90%. Target ini masih sama dengan target
yang ditetapkan pada tahun 2019. Target
indikatif tersebut secara spesifik mencakup 7
(tujuh) Perjanjian Perdagangan Internasional
yang 1 (satu) diantaranya telah mendapatkan
pengesahan melalui Undang-Undang pada
triwulan pertama tahun 2020, sementara 6
(enam) Perjanjian lainnya belum disahkan oleh
Peraturan Presiden atau Undang-Undang.
Dengan hampir terselesaikannya keenam
dari tujuh proses ratifikasi yang dilaksanakan
pada triwulan I tahun 2020, maka realisasi
indikator ini dihitung berdasarkan ratarata dari masing-masing tahapan proses
perjanjian. Berikut adalah daftar dokumen
perjanjian dimaksud:
1. Indonesia-Australia CEPA
Perundingan
IA-CEPA
diluncurkan
pada 2010 oleh Presiden RI dan
Perdana
Menteri
Australia
dan
ditandatangani pada 4 Maret 2019 oleh
Menteri Perdagangan RI dan Menteri
Perdagangan, Pariwisata dan Investasi
Australia. Perjanjian IA-CEPA terdiri 21
Bab, 15 belas lampiran, 2 apendiks, 2
memorandum of understanding dan 5
side letter yang mencakup pembukaan,
perdagangan barang (termasuk ketentuan
asal barang, prosedur kepabeanan and
fasilitasi perdagangan, tindakan non tarif,
hambatan teknis perdagangan, saniter
dan phitosanitary), perdagangan jasa
(termasuk pergerakan orang perorangan,
jasa finansial, telekomunikasi, jasa
profesional),
penanaman
modal,
perdagangan elektronik, persaingan
usaha, kerja sama ekonomi, ketentuan
kelembagaan, ketentuan umum dan
pengecualian, transparansi, penyelesaian
sengketa, dan ketentuan akhir. IA-CEPA
akan memberikan manfaat peningkatan
akses pasar barang dan jasa termasuk
tenaga kerja, fasilitasi arus barang
dan kepabeanan, akses promosi dan
pelindungan
penanaman
modal,
mendorong economic powerhouse,
pengembangan sumber daya manusia dan

program-program kerja sama ekonomi
bagi Indonesia.
Proses ratifikasi IA-CEPA dimulai setelah
penandatangan perjanjian pada tahun
2019 dan pada Rapat Kerja Menteri
Perdagangan dengan DPR tanggal 18
November 2019, DPR memutuskan
pengesahan
Persetujuan
IA-CEPA
dilakukan melalui Undang-Undang yang
dituangkan melalui surat Ketua DPR RI
kepada Presiden nomor PW/20934/
DPRI RI/XII/2019 tanggal 13 Desember
2019. Menindaklanjuti keputusan DPR
tersebut Pemerintah dan DPR melakukan
pendalaman substansi melalui focus group
discussion dan konsinyering pada tanggal
29 November dan 2 Desember 2019 serta
menyusun RUU pengesahan IA-CEPA yang
telah melalui proses harmonisasi oleh
Menteri Hukum dan HAM melalui suratnya
kepada Menteri Perdagangan nomor PPE.
PP.01.03-93 tanggal 15 Januari 2020.
RUU tersebut kemudian disampaikan dan
disetujui oleh DPR pada Rapat Paripurna
tanggal 6 Februari 2020 dan pada tanggal
28 Februari 2020, IA-CEPA telah disahkan
melalui Undang-Undang nomor 1 tahun
2020 yang ditandatangani oleh Presiden RI
dan diundangkan dalam Lembaran Negara
RI tahun 2020 nomor 67 oleh Menteri
Hukum dan HAM. Dengan demikian jika
dilihat dari tahapan proses ratifikasi, maka
persetujuan hingga tahun 2020 mencapai
100% dari seluruh tahapan proses
ratifikasi.
2. Indonesia-EFTA
Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IECEPA)
Perundingan
IE-CEPA
diluncurkan
oleh Presiden RI dan Presiden Swiss
(mewakili EFTA) pada tahun 2010 dan
ditandatangani pada 16 Desember 2018
di Jakarta oleh Menteri Perdagangan
RI dan para Menteri negara-negara
EFTA. Persetujuan IE-CEPA mencakup
12 Bab, 17 Lampiran dan 17 Keterangan
Tambahan dari Lampiran yang mencakup
ketentuan umum, perdagangan barang,
perdagangan jasa, penanaman modal,
pelindungan hak kekayaan intelektual,
pengadaan barang dan jasa pemerintah,
persaingan usaha, perdagangan dan
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pembangunan berkelanjutan, kerja sama
dan pengembangan kapasitas serta
penyelesaian sengketa. Secara umum
manfaat dari pengesahan IE-CEPA adalah
peningkatan ekspor, penanaman modal,
mendorong kerja sama ekonomi, dan
peningkatan daya saing antara Indonesia
dengan Negara-negara EFTA. Persetujuan
IE-CEPA akan menjadi persetujuan
pertama Indonesia dengan Negara-negara
di Benua Eropa.
Proses
ratifikasi
IE-CEPA
telah
dilaksanakan sejak tahun 2019 dan pada
tanggal 18 November 2019, DPR telah
memutuskan pengesahan Persetujuan IECEPA dilakukan melalui Undang-Undang.
Pada tanggal 10 Januari 2020, Menteri
Perdagangan juga telah menyampaikan
surat No. 15/M-DAG/SD/1/2020 tentang
permohonan
penyelarasan
Naskah
Akademik (NA) Rancangan UndangUndang (RUU) Pengesahan Persetujuan
IE-CEPA kepada Menteri Hukum dan
HAM. Pada tanggal 30 Januari 2020,
telah dilakukan Rapat Kerja dengan
DPR dan pada tanggal 7 Februari 2020,
Menteri Perdagangan RI juga telah
menyampaikan surat No. 95/M-DAG/
SD/2/2020 kepada Menteri Hukum dan
HAM terkait permohonan harmonisasi
RUU Pengesahan Persetujuan IECEPA.
Kementerian Perdagangan dan K/L
terkait telah melakukan rapat interkem
membahas NA, RUU dan Peraturan
Pelaksana untuk mengimplementasikan
Persetujuan
IE-CEPA
(PMK
dan
Permendag). Pada tanggal 10 Maret 2020,
telah dilakukan penyelarasan Naskah
Akademik Rancangan Undang-Undang
Pengesahan Persetujuan IE-CEPA melalui
surat dari Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional No. PHN-HN.02.04-08
kepada Menteri Perdagangan RI. Dengan
demikian jika dilihat dari tahapan
proses ratifikasi, maka proses ratifikasi
Persetujuan ini hingga Triwulan I tahun
2020 baru mencapai 90% dari seluruh
tahapan proses ratifikasi.

22

3. I n d o n e s i a - M o z a m b i q u e
Preferential Trade Agreement (IMPTA)
Indonesia-Mozambique
Preferential
Trade Agreement (IM-PTA) adalah
kerja sama penurunan tarif bea masuk
untuk beberapa produk yang menjadi
kepentingan antara Indonesia dan
Mozambik.
Perjanjian IM-PTA ini telah ditandatangani
oleh Menteri Perdagangan RI dengan
Menteri Perdagangan dan Industri
Mozambik pada tanggal 27 Agustus 2019
di Maputo, Mozambik. IM-PTA menjadi
perjanjian perdagangan bilateral yang
pertama dimiliki oleh Indonesia dengan
negara di kawasan Afrika.
Pembentukan kerja sama IM-PTA
merupakan tindak lanjut atas kesepakatan
Presiden RI dengan Presiden Mozambik,
Mr. Filipe Nyussi, pada saat pertemuan
bilateral tanggal 7 Maret 2019 di sela-sela
IORA Summit 2017 di Jakarta. Kedua kepala
negara sepakat untuk meningkatkan
perdagangan bilateral melalui kerja sama
PTA.
Indonesia dan Mozambik masing-masing
akan menurunkan tarif bea masuk sekitar
200 produk. Beberapa produk yang
diberikan penurunan tarif oleh Indonesia
diantaranya adalah kapas, produk ikan,
kepiting dan lobster, sayur-sayuran,
kacang-kacangan, tembakau. Sedangkan
produk yang diberikan penurunan tarif
oleh Mozambik diantaranya produk
perikanan (sardines dan mackerel), buahbuahan, minyak kelapa sawit, margarine,
sabun, karet, produk kertas, alas kaki,
produk kain.
IM-PTA diharapkan akan mendorong minat
pengusaha untuk lebih memanfaatkan
potensi pasar non-tradisional khususnya
Afrika. Selain itu, Mozambik yang telah
memiliki deep sea port dan Free Trade Zone
diharapkan dapat menjadi hub masuknya
produk-produk Indonesia ke kawasan
Afrika bagian selatan. Terkait investasi, IMPTA diharapkan dapat mendorong pelaku
usaha Indonesia untuk go global melalui
outward investment dan meningkatkan
level of competitiveness.
Presiden Republik Indonesia telah
mengirimkan surat Nomor: R-07/

Pres/02/2020 kepada Ketua Dewan
Perwakilan
Rakyat
pada
tanggal
10 Februari 2020 perihal Rencana
Pengesahan IM-PTA, dengan menyertakan
dokumen-dokumen pendukung, yaitu
Copy Certified True Copy, Terjemahan,
Naskah Urgensi, serta Analisis SWOT dan
Cost and Benefit.
Saat ini sedang dilakukan komunikasi
dengan Sekretariat Komisi VI DPR untuk
mencari waktu, dan kemungkinan
mekanisme pembahasan melalui virtual
conference karena mempertimbangkan
Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi.
Dengan demikian jika dilihat dari tahapan
proses ratifikasi, maka pada Triwulan I
sudah mencapai 60% dari seluruh tahapan
ratifikasi IM-PTA.
4. ASEAN Agreement on E-Commerce
Persetujuan ASEAN Agreement on
E-Commerce
ditandatangani
oleh
Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 22
Januari 2019 di Hanoi, Viet Nam. Latar
belakang persetujuan ini antara lain
untuk mendorong penciptaan lingkungan
yang kondusif dalam penggunaan
e-commerce dan meningkatkan kerjasama
antara negara anggota ASEAN untuk
mengembangkan e-commerce. Dengan
kehadiran e-commerce diharapakan
dapat membantu dan memfasilitasi usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam mengurangi biaya waktu hingga
29 persen dan menurunkan biaya bisnis
langsung sebesar 82 persen menggunakan
teknologi digital. Hal ini ditambah lagi
dengan sebagian besar dari hampir 2500
UMKM yang terlibat dalam Perdagangan
UMKM Asia Pasifik sudah tergabung
dalam perdagangan elektronik dan
digital. Meskipun tidak semua berlokasi
di ASEAN, banyak yang terlibat atau
mendukung arus perdagangan di seluruh
kawasan.
Sampai dengan bulan Maret 2020 proses
Ratifikasi persetujuan ini telah dilimpahkan
ke Kementerian Luar Negeri melalui
surat Nomor 573/M-DAG/SD/5/2019
tertanggal 20 Mei 2019 dan Surat
Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai
rencana pengesahan persetujuan ini
melalui surat No.27/Pres/06/2019 tanggal

1 Juli 2019. Pada tanggal 13 Desember
2019, Ketua DPR RI telah menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Presiden
bahwa persetujuan ini disahkan melalui
UU. Saat ini pembahasan persetujuan
tersebut sudah dibahas dalam Rapat
Kerja (Raker) Menteri Perdagangan
dengan Komisi VI DPR RI pada tanggal
18 November 2019, 30 Januari 2020 dan
24 Februari 2020, namun masih akan
dilaksanakan pendalaman pembahasan.
Selain itu, Kementerian Perdagangan
bersama dengan Kementerian dan
Lembaga terkait juga telah menyelesaikan
pembahasan penyelarasan Nasakah
Akademik persetujuan ini dan selanjutnya
akan dilakukan proses harmonisasi di
Direktur Jenderal Perundang-Undangan,
Kemenkumham. Dengan demikian jika
dilihat dari tahapan proses ratifikasi,
maka dokumen ini telah diproses
90%.
5. Protocol to Implement the Tenth
Package of Commitments Under the
ASEAN Framework Agreement on
Services
Protocol to Implement the Tenth Package
of Commitments Under the ASEAN
Framework Agreement on Services
(protokol untuk melaksanakan komitmen
paket kesepuluh dalam persetujuan
kerangka kerja ASEAN di Bidang Jasa)
ditandatangani pada tanggal 11 November
2018 di Singapura.
Kementerian
Perdagangan
telah
melimpahkan
dokumen
Ratifikasi
kepada Kementerian Luar Negeri melalui
surat Menteri Perdagangan RI nomor
120/M-DAG/SD/02/2019
tertanggal
12 Februari 2019. Dokumen yang
dilimpahkan antara lain Konsep naskah
urgensi, Terjemahan dan CTC Protokol
dimaksud. Menindaklanjuti hal tersebut
Kementerian Luar Negeri telah menyurati
Bapak Presiden pada tanggal 13 Maret
2019 perihal Permohonan Rencana
Ratifikasi Protocol to Implement the Tenth
Package of Commitments under the ASEAN
Framework Agreement on Services ke DPR
RI dan Sudah diteruskan Bapak Presiden
melalui surat nomor R-14/Pres/04/2019
tertanggal 9 April 2019 perihal tersebut
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di atas. Dengan demikian jika dilihat dari
tahapan proses ratifikasi, maka dokumen
ini telah diproses 90%.
6. Protocol to Amend ASEAN Japan
Comprehensive Economic Partnership
(AJCEP) (Investment, Services & MNP)
Agreement
Protokol ini telah ditandatangani secara
ad-referendum oleh Menteri-Menteri
Ekonomi ASEAN pada tanggal 24 April
2019 di Hanoi Viet Nam setelah melalui 18
(delapan belas) kali putaran perundingan.
Perjanjian ini disepakati untuk diperluas
dengan memasukkan Bab investasi dan
perdagangan jasa (termasuk Movement of
Natural Persons). Bagi Indonesia, protokol
ini diharapkan akan membawa dampak
yang positif terhadap peningkatan
arus perdagangan jasa Indonesia ke
Jepang dan masuknya investasi baru
asal Jepang ke Indonesia. Oleh karena
negara Jepang masih menjadi mitra
dagang yang strategis bagi Indonesia dan
ASEAN.
Kementerian
Perdagangan
telah
menyampaikan surat Penyampaian Berkas
Pra- Ratifikasi 1st Protocol to Amend
ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership (AJCEP) ke Kementerian Luar
Negeri melalui surat Menteri Perdagangan
Nomor 835/M- DAG/SD/8/2019 tanggal
19 Agustus 2019. Kementerian Luar
Negeri selanjutnya telah melimpahkannya
bahan pra-ratifikasi tersebut kepada
Presiden RI dengan nomor surat 414/
HI/09/2019/08/01 tanggal 6 September
2019 untuk kemudian disampaikan ke
DPR RI untuk diputuskan pengesahannya
melalui undang-undang atau Perpres, dan
sudah diteruskan Bapak Presiden melalui
surat nomor R-50/Pres/10/2019 tertanggal
17 Oktober 2019 perihal tersebut di atas.
Raker Mendag dengan Komisi VI DPR juga
telah dilaksanakan pada 30 Januari 2020.
Dengan demikian jika dilihat dari tahapan
proses ratifikasi, maka dokumen ini telah
diproses 90%.
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7. ASEAN
Protocol
on
Enhanced
Dispute
Settlement
Mechanism
(EDSM)
Protokol ini telah ditandatangani secara
ad-referendum oleh ASEAN Economic
Ministers (AEM) pada tanggal 20
Desember 2019 di Manila, Filipina. ASEAN
Protocol on EDSM merupakan pembaruan
terhadap ASEAN Protocol on Enhanced
Dispute Settlement Mechanism yang
ditandatangani oleh AEM pada tahun
2004. Protokol tersebut diharapkan
dapat menciptakan kepastian hukum
dan memperkuat hubungan kerja sama
ekonomi antara Indonesia dengan Negaranegara anggota ASEAN lainnya. ASEAN
Protocol on EDSM, yang ditandatangani
pada
akhir
tahun
2019,
tidak
menambahkan elemen baru yang masuk
ke dalam kategori menimbulkan akibat
yang luas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan UndangUndang. Pembaruan yang dimuat
dalam protokol ini diantaranya adalah
pembaruan terhadap daftar persetujuan
terkait bidang ekonomi di ASEAN yang
bisa diajukan ke dalam mekanisme
penyelesaian
sengketa,
pembaruan
terhadap ruang lingkup complaints, dan
adanya prosedur khusus bagi sengketa
yang melibatkan least-developed ASEAN
Member States. Kementerian Perdagangan
telah menyelenggarakan pertemuan
dengan Kementerian/Lembaga (K/L)
terkait sebagai persiapan menuju proses
pengesahan ASEAN Protocol on EDSM.
Selanjutnya, Kementerian Perdagangan
sedang dalam proses koordinasi dengan
K/L terkait untuk membentuk Panitia
Antar Kementerian (PAK) dalam rangka
proses pengesahan protokol tersebut.
Dengan demikian jika dilihat dari tahapan
proses ratifikasi, maka dokumen ini telah
diproses 40%.
Dari keseluruhan perjanjian di atas dapat
dihitung bahwa capaian dari indikator IK-6
Ditjen PPI pada triwulan I tahun 2020 adalah
sebesar 88%, yang didapat dari realisasi
sebesar 80% dibandingkan dengan target
tahunan sebesar 90%.

B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan DIPA 2020, alokasi belanja
Satker Ditjen PPI Kementerian Perdagangan
sebesar Rp. 183.168.582.000,-. Untuk
alokasi belanja pada triwulan I DItjen PPI
tahun 2020 terdiri dari:
1. Belanja pegawai sebesar Rp. 			
6.859.078.746.
2. Belanja barang sebesar Rp. 			
19.797.175.825.
3. Belanja modal sebesar Rp. 			
12.739.500.
Pada triwulan I, Ditjen PPI telah berhasil
merealisasikan
anggaran
sebesar
26.668.994.071 atau sebesar 14,56% dari
total anggaran.
Berikut penjelasan dari masing-masing
kegiatan di lingkungan Ditjen PPI
berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja masing-masing.
1. Terwujudnya pengembangan tata aturan
eksternal yang kondusif bagi lalu lintas
perdagangan RI
1.1. Persentase Proposal Indonesia yang
diterima menjadi bagian kesepakatan
atau deklarasi. Selama triwulan
pertama, terdapat penyelenggaraan
sidang internasional di forum APEC
yaitu First Committee on Trade and
Investment Meeting (CTI1) dan First
Senior Official Meeting (SOM1).
Rangkaian pertemuan berlangsung
di Putrajaya, Malaysia tanggal 3-22
Februari 2020. Dalam pertemuan
tersebut, Kementerian Perdagangan
c.q. Direktorat Perundingan APEC
dan
Organisasi
Internasional
(DPAOI)
bekerjasama
dengan
Amerika Serikat dan Republik Rakyat
Tiongkok mengajukan program kerja
pemanfaatan Trade in Value Added
(TiVA) Database sebagai implementasi
APEC Strategic Blueprint for Promoting
Global Value Chain (Blueprint GVC 2.0)
periode 2020-2025.
Untuk
mendukung
pelaksanaan
kegiatan tersebut di atas Ditjen
PPI
di
tahun
2020
melalui
Direktorat Perundingan APEC dan

Organisasi
Internasional
telah
mengalokasikan anggaran sebesar Rp.
8.700.516.000,Realisasi anggaran yang dapat
dilakukan di triwulan I tahun 2020
adalah sebesar Rp. 1.002.838.636,atau dengan nilai capaian sebesar
11,52%.
1.2. Persentase pengamanan kebijakan
nasional di fora Internasional.
Terkait dengan indikator kinerja
ini, Ditjen PPI melalui Direktorat
Perundingan
Multilateral
telah
mengalokasikan anggaran sebesar
Rp. 9.119.611.000,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.336.719.770,atau dengan nilai capaian sebesar
14,65%.
Beberapa kegiatan telah dilakukan
untuk mendukung capaian dari
indikator kinerja ini. Kegiatan-kegiatan
tersebut antara lain:
• Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Fora Multilateral.
• Pengamanan
Kebijakan
Perdagangan Nasional dan Akses
Pasar di Fora Multilateral.
• Transparasi
Kebijakan
Perdagangan, Pemahaman dan
Pemanfaatan Hasil Perundingan
Perdagangan Internasional oleh
Seluruh Pemangku Kepentingan.
2. Tersedianya
dukungan
dalam
rangka meningkatkan peran ekspor
jasa
terhadap
perekonomian
nasional
2.1 Pertumbuhan Ekspor Jasa
Selama triwulan I, Ditjen PPI
melalui Direktorat Perundingan
Perdagangan
Jasa
telah
mengikuti sidang internasional
yaitu:
1. Menghadiri The 2nd Legal
Scrubbing Meeting by the
RCEP Working Group on Legal
Institutional
Issues
(WGLII)
tanggal 15-20 Januari 2020 di
Tokyo, Jepang.
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2. Menghadiri
Pertemuan
Joint Statement Initiative on
E-Commerce (JSI on E-Commerce
11-14 February 2020 di Jenewa.
3. Menghadiri Pertemuan Group on
Services (GOS) 1 dan Committee
on Trade and Investment (CTI) 1,
tanggal 14-18 Februari 2020 di
Putrajaya, Malaysia.
4. Menghadiri Sidang the 95th CCS
and Related Meetings di Ho Chi
Minh, Vietnam tanggal 2-6 Maret
2020.
Untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan tersebut di atas Ditjen PPI
di tahun 2020 melalui Direktorat
Perundingan Perdagangan Jasa
telah mengalokasikan anggaran
sebesar
Rp.
5.407.368.000,. Sedangkan realisasi anggaran
yang dapat dilakukan di triwulan
I tahun 2020 adalah sebesar Rp.
914.163.056,- atau dengan nilai
capaian sebesar 16,9%.
3. Meningkatnya akses pasar barang
olahan Indonesia di pasar internasional
3.1. Rata-rata tarif terbobot di negara
mitra FTA (6 Negara)
Untuk mendukung capaian atas
indikator kinerja ini, Ditjen PPI
di tahun 2020 melalui Direktorat
Perundingan
ASEAN
telah
mengalokasikan anggaran sebesar
Rp. 11.889.526.000,-. Realisasi
anggaran yang dapat dilakukan
di triwulan I tahun 2020 adalah
sebesar Rp. 1.688.294.931,- atau
dengan nilai capaian sebesar
14,21%.
Anggaran tersebut dikeluarkan
untuk melakukan serangkaian
kegiatan
yang
mendukung
indikator kinerja ini. Kegiatankegiatan tersebut antara lain;
1. Menghadiri Pertemuan ASEAN
Coordinating Committee on
Electronic Commerce (ACCEC)
ke-16, tanggal 6-9 Januari 2020
di Hanoi, Viet Nam.
2. Menghadiri ASEAN Digital
Integration
Index
(ADII)
Consultative Workshop, tanggal
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6-7 Januari 2020 di Hanoi, Viet
Nam.
3. Menghadiri ATF-JCC ke-16, Cow
ke-28 dan SEOM 1/51 tanggal
9-14 Januari 2020 di Hanoi, Viet
Nam.
4. Menghadiri Pertemuan Cow ke28 dan SEOM 1/51 tanggal 1114 Januari 2020 di Hanoi, Viet
Nam.
5. Menghadiri Senior Economic
Pfficials Meeting (SEOM) 1/51
tanggal 12-14 Januari 2020 di
Hanoi, Viet Nam.
6. Menghadiri Senior Economic
Officials Meeting (SEOM) 1/51
dan Pertemuan SEOM-EU
tanggal 12-15 Januari 2020 di
Hanoi, Viet Nam.
7. Menghadiri SEOM 1/51 dan
RCEP
ASEAN TNC Caucus
tanggal 12-16 Januari 2020 di
Hanoi, Viet Nam.
8. Menghadiri
Second
Legal
Scrubbing Meeting by The
Regional
Comprehensive
Economic Partnership Working
Group on Legal Institutional
Issues (2nd LSM by RCEP WGLII)
pada tanggal 15-20 Januari
2020 di Tokyo, Jepang.
9. Menghadiri
Rangkaian
Pertemuan IMT-GT Strategic
Planning Meeting (SPM) ke-13
tanggal 5-7 Februari 2020 di
Bangkok, Thailand.
10.Menghadiri Pertemuan ke-37
High Level Task Force on ASEAN
Economic Integration (HLTF-EI)
tanggal 12-13 Februari 2020 di
Ha Noi, Viet Nam.
11.Menghadiri First Meeting
of the Economic Officials of
Permanent Missions of AMS to
ASEAN in 2020 (EO 1/2020), 20
February di ASEAN Secretariat.
12.Menghadiri Pertemuan Sidang
TWG-ASW ke-50 tanggal 1821 Februari 2020 di Yangon,
Myanmar.
13.Menghadiri
ke-76
ASEAN
Coordinating Committee on
Investment (CCI 76), tanggal

24-26 Februari 2020 di Yangon,
Myanmar.
14.Menghadiri Pertemuan The
95th ASEAN Coordinating
Committee on Services (CCS)
and Related Meetings, tanggal
2-6 Maret 2020.
15.Menghadiri Pertemuan ke-26
ASEAN Economic Ministers`
(AEM) Retreat, tanggal 8-11
Maret 2020 di Da Nang, Viet
Nam.
16.Menghadiri Pertemuan ke-26
ASEAN Economic Ministers`
(AEM) Retreat, tanggal 8-11
Maret 2020 di Da Nang, Viet
Nam.
17.Menghadiri Pertemuan ke-26
ASEAN Economic Ministers`
(AEM) Retreat, tanggal 8-11
Maret 2020 di Da Nang, Viet
Nam.
3.2.Index Non-Tariff Measures yang
dianggap Indonesia sebagai
barriers di 5 negara tujuan ekspor
(berdasarkan data WTO)
Terkait dengan indikator kinerja
ini, Ditjen PPI melalui Direktorat
Perundingan
Bilateral
telah
mengalokasikan anggaran sebesar
Rp. 13.630.104.000,- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.
1.539.760.814,- atau dengan nilai
capaian sebesar 11,29%.
Beberapa kegiatan telah dilakukan
untuk mendukung capaian dari
indikator kinerja ini. Kegiatankegiatan tersebut antara lain:
• Peningkatan Akses Pasar
Barang Olahan dan Jasa di
Negara Mitra Serta Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi Melalui
Fora Bilateral
• Pemahaman dan Pemanfaatan
Perundingan
Perdagangan
Bilateral
• Dokumen
Ratifikasi
Kesepakatan
Perundingan
Perdagangan Bilateral
4. Meningkatnya
perundingan

implementasi

4.1. Persentase
prosesratifikasi
dalam
rangka
implementasi
hasil perundingan perdagangan
internasional Dalam merealisasikan
anggaran untuk kegiatan pada
indikator kinerja ini, Ditjen PPI
melalui Direktorat Perundingan
Bilateral, Direktorat Perundingan
ASEAN,
dan
Direktorat
Perundingan Perdagangan Jasa
telah mengalokasikan anggaran
masing-masing sebesar
Rp. 13.630.104.000,-,
Rp. 11.889.526.000,-, dan
Rp. 5.407.368.000,-. Sedangkan
realisasi anggaran yang dapat
dilakukan di triwulan I tahun 2020
adalah masing-masing sebesar
Rp. 1.539.760.814,-,
Rp. 1.688.294.931,-, dan
Rp. 914.163.056,- atau dengan nilai
capaian masing-masing sebesar
11,29%, 14,21%, dan 16,9%.
Beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan pada periode triwulan
I ini antara lain :
• Dokumen Ratifikasi Kesepakatan
Perundingan
Perdagangan
Bilateral
• Dokumen Ratifikasi Kesepakatan
Perundingan
Perdagangan
ASEAN dan Mitra ASEAN
• Dokumen Ratifikasi Perjanjian
Perdagangan Internasional.

hasil
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PENUTUP
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Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen PPI Triwulan I Tahun 2020

P

Halaman ini sengaja dikosongkan

30

enyelenggaraan kegiatan-kegiatan
Ditjen PPI telah sesuai dengan
perjanjian kinerja dan alokasi anggaran
Tahun 2020. Berdasarkan perjanjian
kinerja Dirjen PPI, telah menetapkan
4 (empat) sasaran dengan 6 (enam)
indikator kinerja.
Pada Laporan Triwulan I ini terdapat 3
(tiga) indikator yang dapat dilaporkan
perkembangan realisasinya yaitu IK-1,
IK-2, dan IK-6, sedangkan IK lainnya
akan dihitung pada laporan triwulan
periode berikutnya ataupun di akhir
tahun.
Capaian indikator tersebut dapat
dikategorikan sangat baik, mengingat
masing-masing IK telah berhasil
mencapai target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan DIPA 2020, total alokasi
belanja Satker Ditjen PPI Kementerian
Perdagangan adalah sebesar Rp.
183.168.582.000,-. Pada triwulan
pertama realisasi anggaran Ditjen PPI
adalah sebesar Rp 26.670.959.071,atau 14,56%.
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I
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LAMPIRAN II
Formulir Pengukuran
Pencapaian Kinerja
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NO

38
INDIKATOR KINERJA

TARGET
(1)
(2)
(3)
Terwujudnya pengembangan tata (1) Persentase proposal Indonesia yang diteraturan eksternal yang kondusif bagi
ima menjadi bagian kesepakatan atau
67%
lalu lintas perdagangan RI
deklarasi
(2) Persentase pengamanan kebijakan nasional
90%
di fora internasional
Tersedianya dukungan dalam rangka (3) Pertumbuhan ekspor jasa
meningkatkan peran ekspor jasa terh10%
adap perekonomian nasional
Meningkatnya akses pasar barang ola- (4) Rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA
Nilai: 6,78
han Indonesia di pasar internasional
(6 negara)
(5) Index Non - Tariff Measures yang dianggap
Indonesia sebagai barriers di 5 negara tu- Index: 20
juan ekspor (berdasarkan data WTO)
Meningkatnya implementasi hasil pe- (6) Persentase Proses Ratifikasi dalam rangka
rundingan
implementasi hasil perundingan perdagan90%
gan internasional

SASARAN STRATEGIS
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(5)
100
100
0
0
0

80

0%
33%
0%
0%
0%

14%

REALISASI
(%)
(TW 1)
(4)

CAPAIAN

PREDIKSI

88

0

0

0

111

149

(6)

CAPAIAN
(%)

NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROGRAM/KEGIATAN
(6)
3738 Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional
3739 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional
3740 Perundingan Perdagangan Jasa
3741 Perundingan Perdagangan Multilateral
3742 Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN
3743 Perundingan Perdagangan Bilateral
3744 Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi
Internasional

CAPAIAN

(7)

22,5

(TW 1)
(8)

9.710.093.511

10.479.088.353

(9)

16,90
14,65
14,21
11,29

17,32

15,77

(10)

PREDIKSI
CAPAIAN

66.388.283.000

23,8

914.163.056
1.336.719.770
1.688.294.931
1.539.760.814

11,52

%

56.058.496.000

41,9
21,0
25,8
21,6

1.002.838.636

REALISASI

5.407.368.000
9.119.611.000
11.889.526.000
13.630.104.000

29,1

PAGU ANGGARAN

8.700.516.000
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